
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α  
 
   1.α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
   Α. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τη δικαστική εξουσία ασκεί:  
          1. ο μπεηλέρμπεης 
          2. ο καδής 
          3. ο βοεβόδας 
    Β. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), 
       1. το ναυτικό των νησιών δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα. 
       2. το ναυτικό των νησιών παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. 
       3. δεν επηρεάζεται καθόλου το ελληνικό θαλάσσιο εμπόριο. 
   Γ. Ο Θούριος και η Χάρτα της Ελλάδος τυπώθηκαν από: 
       1. τον  Κύριλλο Λούκαρη 
       2. το Ρήγα Φεραίο 
       3. τον Αδαμάντιο Κοραή 
   Δ. Η Πύλη στρατολογούσε νέους για  
       1. τα τάγματα των Γενιτσάρων. 
       2. τα φυλάκια στα εγιαλέτια. 
       3. την είσπραξη των φόρων. 
 
  β) Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα :  
  -Καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια   
  -Πολιορκία της Τριπολιτσάς      
  -Έξοδος του Μεσολογγίου      
  -Καταστροφή των Ψαρών      

 
2. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της 
Επανάστασης στα 1824; 

 
3. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας από 

την ήττα στον πόλεμο του 1897; 
 
4. α) Να αναφέρετε τους εμπόλεμους στον Α΄ και Β΄ Βαλκανικό πόλεμο. 

β) Τι προέβλεπε η συνθήκη του Βουκουρεστίου; 
 

 
5. α) Ποιοι  ήταν οι όροι της συνθήκης της Λωζάνης; 

β) Πώς επέδρασε η άφιξη των προσφύγων στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή της χώρας; 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β  
 



 

1) Πώς κρίνετε το «Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος» που ψηφίστηκε στην 
Εθνική Συνέλευση του 1827; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
2) Από τους παρακάτω παράγοντες (εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα, 
πειρατεία, υποχρεωτική ναυτολογία) ποιός και γιατί, κατά τη γνώμη σας, είχε 
τις πιο οδυνηρές συνέπειες στην εθνική υπόσταση των Ελλήνων; 
 
3) Ποια κατάσταση επικρατούσε στα Βαλκάνια λίγο πριν ξεσπάσει ο Α΄ 
Βαλκανικός πόλεμος; 
 
4)      Αξιολογήστε το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια στον εκπαιδευτικό τομέα. 

 
 

( Από την Α΄ ομάδα από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις  
(3), και από τη Β΄ ομάδα από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις επιλέγετε τις 
δύο (2) ). 


